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Číslo
Název účtového
účtového
rozvrhu
rozvrhu
602 x
Tržby za služby
Úroky z běžného
644 002 účtu
682 x
Přijaté dary
691 001 Provozní dotace

50x
51x
52x
54x

Kdo jsme
Pavučina je ostravská pobočka občanského sdružení Den aktivně
pracujícího na několika místech České republiky s cílem duchovního,
mravního, sociálního a všeobecně výchovného působení na různé
skupiny obyvatel. Pavučina se zaměřuje na práci mezi dětmi a mladými
lidmi v Ostravě a okolí. Tvoří jí křesťané, jejichž hlavním motivem
práce je osobní vztah s Bohem, z něhož pramení láska k bližnímu a
touha pomáhat potřebným.

Není
předmětem
daně

Hlavní činnost
119 014 Kč

91 Kč
626 425 Kč
150 000 Kč

celkem výnosy

776 516 Kč

119014,00

Spotřeba
materiálu
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

37 611 Kč
90 788 Kč
453 942 Kč
4 936,40 Kč

67 461,20 Kč
37 992 Kč

celkem náklady

587 277,40 Kč

105 453,20 Kč

zisk – ztráta

189 238,60 Kč

13 560,80 Kč

Pavučina v roce 2007 neměla žádné příjmy z hospodářské činnosti.
Zisk na konci kalendářního roku je způsobem nerozdělenými dary
smluvně určenými na provoz v roce 2008.
Lenka Petrušková účetní

Výhled roku 2008

Komu sloužíme
Neorganizované skupiny dětí a mládeže v Ostravě – – Kunčičkách ve
věku 6–18 let.
Děti a mladí lidé na základních a středních školách ve věku 12–18 let na
Ostravsku.

S ohledem na nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a s tím související jasné definování, co je sociální služba,
stojí před sdružením příprava na registraci sociální služby NZDM
Free kluby. S tímto krokem také souvisí přijetí nového zaměstnance
sdružení na post sociální pracovník a vedoucí sociální práce od
nového roku.
Budeme se dále snažit připravit Pavučinu na rozšíření naší
sociální práce více směrem k rodinám dětí, bez jejichž podpory a
spolupráce nebudeme mít možnost lépe pomáhat dětem, které to
potřebují.
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Adaptační pobyty

Úvodní slovo

Nabídka připravit a realizovat
adaptační pobyt přišla jako přirozené
vyústění naší spolupráce se ZŠ
Vratimov, kde jsme úspěšně rozvinuli
naši přednáškovou činnost.
Od 7. 9. do 9. 9. jsme na
objednávku výše zmíněné základní
školy připravili víkendový adaptační
pobyt, který posloužil ke stmelení kolektivu 6.třídy a zároveň
posloužil nové třídní učitelce vidět reakce dětí v zátěžových
situacích, a tak se lépe připravit na
tento nový kolektiv a individuální
přístup ke každému žákovi. Pobytu
se zúčastnilo 22 dětí s třídní
učitelkou a s výchovným poradcem
p. Pelikánovou. Pestrý program
pobytu byl vnímán velice kladně
nejen žáky, ale i zúčastněnými
učiteli.

Nabídka
adaptačních
pobytů se stala vedle přednášek
dalším
primárně
preventivním
programem nabízeným Pavučinou
místním základním školám, který
jim může pomoci ke stmelení
kolektivu tříd, snížit riziko šikany a
přispět tak ke zdravému rozvoji
mladé generace.

Hospodaření

Milí přátelé.
Děkuji Vám, že jste otevřeli výroční zprávu Pavučiny. Těší nás
váš zájem o to, co Pavučina v roce 2007 dělala. Ještě si živě vybavuji,
když jsme zakládali Pavučinu a řešili všechny administrativní náležitosti
spojené s jejím uvedením do chodu a není to tak dávno, co jsme v září
2007 oslavili 5 let od jejího vzniku. Uteklo to velmi rychle.
Při takovém výročí se nedá ubránit určitému srovnávání
jednotlivých let fungování sdružení. Řekl bych, že první dva roky byly
charakteristické velkým nadšením do práce. Mnoho věcí bylo nových a
učili jsme se rozumět dětem a mladým lidem, abychom pro ně mohli ušít
programy, které skutečně naplní jejich potřeby. Další dva roky byly,
mým pohledem, v určitých směrech boj o udržení toho, co jsme začali
dělat. Nastupující únava, nové překážky, které se nám stavěly do cesty a
hledání dalšího směru nás přinutili přestavět vnitřní strukturu organizace
a začít fungovat efektivněji a profesionálněji. Když se ohlednu za
skončeným rokem, tak vidím začátek nového vzestupu. Vstoupili jsme
do několika nových oblastí. V oblasti přednášek jsme naši nabídku
naplno rozšířili o projekt Etické dílny, zorganizovali jsme taneční soutěž
HIP HOP Mánie, která měla u dětí velký úspěch. Na základě zájmu ZŠ
Vratimov jsme připravili adaptační pobyt pro 6. třídu, a asi po ročním
přemýšlení a nejrůznějších analýzách jsme se rozhodli na začátku
nového školního roku otevřít Free kluby, které chceme v roce 2008
přeměnit na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a staneme se tak
poskytovateli sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. o
sociálních službách. To vše nás nutí dělat naši práci kvalitněji a
profesionálněji.
Mám radost, když slyším o Pavučině dobré reference z řad
kolegů z jiných neziskových organizací, veřejných institucí či rodin dětí,
kterým se věnujeme. Je to dobrá motivace a pohání nás to dále.
S vědomím duchovního kontextu naší služby a četbě biblického textu:
„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu…“,
však věřím, že nejdůležitějším motorem naší služby a života vůbec je
oslavit našeho Boha, který nás miluje. Děkuji Bohu a Vám jménem
všech členů Pavučiny za vaši přízeň a podporu.
Ing. Michal Vašenda

předseda sdružení

Hospodaření sdružení bylo stabilní a vyrovnané. Probíhalo podle
plánu.´

14
1
3

Přednášky Pavučiny
Partneři
Děkujeme partnerům, bez jejichž pomoci by nemohla Pavučina
v roce 2007 úspěšně pracovat.

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
www.mmo.cz
Pomozte dětem
Nadace rozvoje občanské společnosti
www.pomoztedetem.cz
IN Network ČR
strategický partner
www.incz.info
F-nadace
www.f-nadace.cz
Nadace Vodafone program VPOHO
www.vpoho.cz
Nadace O2
www.nadaceo2.cz
Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky
místní sbor církve Křesťanské sbory
www.krestanskesbory.cz

Děkujeme také všem dalším jednotlivcům, kteří přispěli svými
individuálními dary a vlastní dobrovolnou pomocí.

Pavučina nabízí dva okruhy
přednášek. Jsou to Etické dílny a
Sex, AIDS, vztahy.
Přednášky Etické dílny v
roce 2007 se staly kvalitním
nástrojem ve formování žáků a
jejich pohledů na důležité životní
hodnoty. Témata byla pro žáky
připravena opravdu přijatelnou formou a většina žáků hodnotila
besedy velice kladně. Děti měla možnost vyjadřovat své názory a
pohledy k daným tématům. Byl jsem svědkem několika kvalitních
slovních konfrontací mezi žáky. Žáci se učí nejen vyjadřovat to co si
myslí, ale i vnímat odlišné názory, které nekorespondují s jejich
vnitřním přesvědčením. To vše přispívá ke zdravému růstu mladé
generace. Mnohým bylo líto, že série besed v jejich třídě končí.
Přednášky na téma Sex, AIDS, vztahy vytvořené podle
metodiky sdružení ACET mají stále své kouzlo a jsou velice žádané
na školách, kde již jednou zazněly. I v roce 2007 jsme mohli touto
formou oslovit 1176 žáků. Reakce žáků, je ve většině případu kladná
a vždy je pro nás velkým povzbuzením číst zpětnovazebníky od
studentů. Jedna studentka z 9. třídy napsala po besedě o vztazích: „
Byla to nejlepší přednáška na naši škole, a jelikož tady chodím do
kostela, tak se vším souhlasím a je to správné. Nikdy bych to mým
spolužákům takhle nedokázala říct.“ Jiná dívka napsala:“
…uvědomila jsem si něco, co by mě o sexu nikdy nenapadlo.“

Jeden kluk napsal: „Všechno, fakt jsem dělal přesně to, co
jste říkal. Prostě hup na to a pryč, ale uvědomil jsem si, že to není
vůbec důležité a že mi to za to nestojí…děkuji.“ Několik žáků
navštívilo naše akce, s jinými jsme pomocí mailu ve spojení a
píšeme si. Věříme, že stejný přínos budou mít besedy i v roce 2008.

Přednáška
Sex, AIDS,
vztahy
Etické dílny

Počet přednášek Počet škol
51

20

1176

75

7

1361

13 1
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Počet žáků

Výlety, Víkendové pobyty,
pobyty, Tábory

Orgány sdružení

Mezi programy významně podporující naše klubové aktivity v
Kunčičkách patří výlety, víkendové pobyty, tábory a dětské
dny. Přes omezené lidské zdroje se nám se dařilo realizovat
téměř všechny dlouhodobě plánové aktivity.

Typ akce
Zimní tábor
Zimní tábor

Datum
2. 2. –
6. 2.
6. 2. –
10. 2.

Místo konání

Počet
Cílová
zúčastněných
skupina
dětí

Nivy u Vsetína

8–12 let

8

Nivy u Vsetína

12 -16
let

12

6 -16 let

8

Výlet

11. 13. 5.
11. 7.

Výlet na
Radhošť
Malenovice –
hotel KAM
Staré Hamry

Cyklovýlet

2. 7.

Bílovec

Cyklovýlet

21. 7.

Hukvaldy

Letní tábor

19. –
29. 7.

Výlet

1. 8.

Výlet

20. 8.

Výlet

29. 8.

Výlet
Víkendovka

5. 4.

Košařiska –
Kyčera
(English camp)
Ondřejník
Frýdek – Místek
NZDM Úkryt
pohádka o
princeznách
Frýdek – Místek
NZDM Úkryt
námořnický
karneval

15–18
let
6 -16 let
13 -18
let
13–18
let

Pavučina je součást občanského sdružení Den založeného v Praze
dne 2. 12. 1997 zaregistrovaného u Ministerstva vnitra pod jednacím
číslem II/S-OVS/1-34263/97-R. Zřizovatelem pobočky Pavučina je
občanské sdružení Den, se sídlem Na Malovance 6/724, 169 00
Praha 6, IČ: 673 65 973. Stanovy občanského sdružení Den
přiznávají pobočce vlastní první subjektivitu.
Podle stanov občanské sdružení Den stojí v čele pobočky sdružení
místní výbor ve složení předseda, který je i statutární zástupce a dva
místopředsedové. Během roku 2007 zastávali tyto funkce níže
uvedení.
Ing. Michal Vašenda předseda a statutární zástupce
Ing. Jan Fifík místopředseda
Ivo Neuvirt místopředseda

5
5
3
5

8 -15 let

37

6 -16 let

9

6 -12 let

6

6 -12 let
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Další členové Pavučiny byli:
Diatka Miloslav , Bc. Diatka Lukáš
Bc. Diatková Lenka, Neuvirtová Lenka
Kuklínek Jan , Ing. arch. Janák Pavel
Mgr. Diatková Lenka (do 03/2007)
Pavučinu řídí ředitele sdružení, kterého volí a kontroluje jeho
činnost řídící výbor Pavučiny, který je volen na období jednoho roku
při každoroční valné hromadě Pavučiny.
V roce 2007 byli v řídícím výboru.
Kuklínek Jan, Neuvirt Ivo
Neuvirtová Lenka (do 03/2007), Fifík Jan (do 03/2007)
Funkci ředitele zastával
Ing. Michal Vašenda
V zaměstnanecké poměru na plný úvazek byli po celý rok
Ing. Michal Vašenda a Ivo Neuvirt.
V oblasti přípravy vzniku NZDM Free kluby byla na dohodu o
provedení práce v září a prosinci v rozsahu 18 hodin zaměstnána
Mgr. Martina Stavjaníková.
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Na aktivitách dále dobrovolně spolupracovali:
Březovjaková Růžena,, Ježová Věra, Kuboňová Lucie, Laresová
Věra, Lazarová Zuzana, Lotítková Zuzana, Macháč Jan, Marťák
Mirek, Mikušová Blanka, Gardin Zdeněk, Gwoždz Pavel, Gwoždz
Petr, Mojžišová Helena, Mokrošová Eliška, Mróz Tomáš, Neuvirt
Mirko, Nováková Katka, Omastová Iveta, Pidrová Milada, Pípal
Martin, Píš Jan, Przybylová Ester, Riedlová Jana, Siemko Petr,
Skokanová Miluše, Sládek Tomáš, Staroň Pavel, Hušť Petr,
Síkorová Vlasta, Stříbná Hanka, Sukupová Petra, Šimík Ondra,
Šimík Martin, Šimíková Tereza, Švédová Andrea, Válková Viera,
Vopálecká Marie, Žídková Zdeňka a Baker Kenneth se svým
šestičlenným anglickým týmem.

Aktivity Pavučiny
Open kluby
Open kluby jsou kluby s organizovaným programem, kde
děti mají možnost volně přijít, musí se však přizpůsobit běžícímu
programu.

Junior klub
Junior klub pro děti 6–12 let
probíhal letos podle stanoveného
harmonogramu. Podchytili jsme
zájem přibližně 10 nových dětí, které
dříve do klubu nechodily. Těší nás,
že máme podporu i jejich rodičů,
kteří se na naši práci dívají pozitivně
a mají zájem, aby děti aktivity
Pavučiny využívaly. Zajímavou
novinkou je využití dataprojektoru k promítání společných písniček
a prezentovaných příběhů. Od září jsme Junior klub přesunuli na
pondělí a zkrátili na polovinu času ve prospěch Free klubu Kamarád,
který začíná ve 13:00 a trvá do 15:30. Junior klub navazuje na tento
klub od 16 do 17 hodin. Junior klub začal být opět každý týden.

6

Aktivity pro širokou veřejnost
Taneční soutěž HIP HOP Mánie
Dne 24. 3. jsme uspořádali
taneční soutěž v prostorách místní
základní školy ZŠ Kunčičky. Cílem
této kontaktní akce bylo zasáhnout
mladé lidi z širšího okolí a dát jim
prostor pro zdravé posílení sebevědomí.
Kromě tance hip-hop se soutěžilo i v
Beatboxu, který je ve zdejší komunitě
velice rozšířený. Této akce se zúčastnilo12 tanečních skupin a cca
200 diváků. Hostem akce byla dívčí křesťanská rapová skupina
SYNTAX, která několika písněmi o životě a vztahu s Bohem
zpestřila celou akci.

Dětský den
Dětský den, který jsme již
tradičně připravili ke Dni dětí, se letos
konal 2. 6. a v soutěžích se ho
zúčastnilo rekordních 127 dětí od 4 do
16 let. Pozitivní byla i značná účast
mnoha rodičů.

Vánoční program s Žofkou o Vánocích
Dne 18. 12. proběhl v Kunčičkách vánoční program pro
děti a rodiče pod názvem „ S Žofkou o vánocích“, kterého se
zúčastnilo asi 40 dětí.
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D-klub

Free kluby
Od září jsme pro děti otevřeli nové kluby. Tyto kluby
nemají na rozdíl od Open klubů téměř
žádný organizovaný program. Tyto
klubu
nabízejí
dětem
možnost
bezpečně trávit volný čas v prostorách
klubu vybaveném stolním tenisem,
stolním fotbalem, elektronickými
šipkami,
počítačem
připojeným
k internetu,
stolními
hrami,
výtvarnými pomůckami, elektronickými klávesami a dalším
zařízením k smysluplnému trávení volného času. Tyto kluby jsme
otevřeli, abychom zahájili proces jejich přeměny na nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež podle zákona č.108/2006Sb. Naše kluby
navštěvují děti, které potřebují

sociální služby. Pro ně jsme se rozhodli tyto kluby otevřít.
Pro věkovou kategorii 6–12 let jsme otevřeli v každé
pondělí během školního roku od 13 do 15 hodin Free klub Kamarád.
Pro věkovou skupinu 13-18 let jsme otevřeli každou středu během
školního roku od 14 do 15:30 Free klub
Friend. Pro páteční odpoledne od 14 do
16 hodin jsme dětem obou věkových
skupin nabídli Free klub Game, který
jsme však s koncem roku zrušili
z důvodu obtížného spolubytí tak široké
věkové skupiny v jednom prostoru.
Místo tohoto klubu mohou děti od
nového roku využívat v pátek Free klub Kamarád od 13 do 15 hodin
a Free klub Friend 15 do 16:30 hodin.

Free kluby
Free klub Kamarád
Free klub Friend
Free klub Game

Počet
klubů
13
13
10

10
1

Počet
návštěvníků
23
12
27

Počet
kontaktů
70
50
70

D-klub pro děti 12–16 let
zaznamenal pokles zájmu dětí. Ze
zpětné vazby od dětí víme, že jim chybí
vedoucí žena. Program byl naplněn
většinou organizovanými hrami. Mezi
významné aktivity patřila bontón párty,
kde jsme museli přijít oblečeni ve
společenském oděvu (děvčata v sukni, chlapci s kravatou) a probírali
jsme zásady bontónu. V květnu a červnu jsme náš program obohatili
o promítání pořadu České televize Exit 316 mapující témata, které
řeší mladá generace. My jsme podle zájmu dětí zabývali tématy
láska a sex. V lednu jsme v rámci klubu dělali pingpongový turnaj a
v červnu jsme společně navštívili krytý bazén v Porubě.

Klub her
Klub her pro děti 6–16 let byl
v první
polovině
roku
nejvíce
navštěvovaným klubem. Mimo dětí,
které přicházeli do Junior klubu a Dklubu se zde daří kontaktovat i
další děti. Velmi pozitivně bylo dětmi
přijato vybavení klubovny počítačem
s připojením na internet. Každé dítě má možnost, jak na něj vyjde
řada, 15 minut využívat internet. Děti používají v naprosté většině
případů internet k prohlížení fotografií z aktivit Pavučiny na jejich
webových stránkách. Od září byl tento klub nahrazen Free klubem
Game, který doplnil nabídku ostatních Free klubů.

Čajovna
Čajovna pro děti od 14 do 18
let se i v letošním roce profiluje na
pozvaných hostech, kteří pravidelně
jednou měsíčně jsou součástí jejího
programu. V letošním roce mezi hosty
velkým ohlasem patřil profesionál
hasič a dva bývalí členové
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bohumínského podsvětí, kteří nenáviděli Romy a nyní změnili svůj
život. Na Čajovně je pozitivní, že se zde utváří stálá skupina
mladých lidí, s kterými dlouhodobě pracujeme.

Speciální kluby
Doplněním výše uvedených klubů jsou speciální aktivity
být zaměřené na konkrétní potřeby užších skupin dětí. Mimo již
předchozími lety osvědčený výtvarný Kreativní kroužek, jsme v
minulém školním roce otevřeli nové
speciální aktivity, které zpestřili
nabídku dětem. Během školního roku
jsme pro kluky (8–16 let) vytvořili
prostor pro taneční kroužek Breakdance, později přeměněný Hudrak,
neboli hudebně dramatický kroužek,
který navštěvovali převážně děti 7-12
let. Pro nejstarší děti (15 -18 let) byl nově otevřen každotýdenní klub
Večeře s Exitem, který byl postaven na kolektivním sledování
televizního pořadu Exit 316, vysílaného Českou televizí v podvečer
na programu ČT2 a následné diskuzi k tématu, o kterém byl daný
pořad. Do konce minulého roku jsme
hledali optimální nastavení tohoto
zcela nového formátu. Nakonec se
kolem této aktivity vytvořila menší
skupina mladých lidí, se kterými naši
vedoucí mohli vést velmi otevřené
rozhovory mající pozitivní dopad na
jejich životy.
Od září jsme aktivity konané v Hudraku a kreativním
kroužku zahrnuly do aktivit v nově otevřených Free klubů.

Statistika klubových aktivit leden – červen
aktivita
Junior klub
D-klub
Klub her
Čajovna*
Speciální aktivita
Kreativní kroužek
Speciální aktivita
Večeře s Exitem
Speciální aktivita
Break Dance, Hudrak

počet
setkání
12
13
12
15

149
82
184
125

počet
jednotlivců
53
20
62
28

11

29

13

14

41

6

12

43

13

počet kontaktů*

Statistika klubových aktivit září – prosinec
aktivita
Junior klub
D-klub (od 11/07)
Večeře s Exitem
Čajovna

počet
setkání
14
5
6
7

počet kontaktů*
112
30
6
35

* Za kontakt považujeme aktivní účast dítěte na klubu.

Prázdninové speciální aktivity
O prázdninách jsme připravili
pro děti v Kunčičkách sportovní turnaje
v šipkách pro věkovou skupinu 6–12 let
a turnaj ve stolním tenise pro děti 12 –
16 let. Turnaje v šipkách dne 6. 8. se
zúčastnilo 12 dětí, o druhý turnaj ve
stolním tenise konaný 8. 8. byl velmi
malý zájem, dorazili pouze dva jedinci.

8

počet
jednotlivců
35
8
4
22

9

